
החי
מסחרית פרסומת

 על- המשטרה הוזעקה ?{ליה, *״*גיבעת
*  גולגולת שגילו נבעתים, ילדים שני ידי *

חשמל. עמוד על בחבל תלויה

החוק קהוא החו
 שקבוצת שעה' יוגוסלביה, ן־ייכאדיאלן,

 קבוצת נגד שיחקה המקומית **הכדורגל
 בארנבת המשחק שופט הבחין לא גראדאץ,
 בכדור, התנגשה המגרש, את לפתע שחצתה
כחוק. השער את אישר לשער, אותו החדירה

ובלידתם בהייהס
ה, ך* מ ק ר  ג׳ון ביקש ארצות־הברית, א

 ליד נוכח להיות ,23 בן סטודנט *קוין,*
 שלילית, תשובה קיבל הלידה, בשעת אשתו
בר בשלשת אשתו של לידה ידו את ריתק

הלידה. אחרי עד אליה צמוד נשאר זל,

לילה סיקור
ס, ף!* ק פנ ת־ מ  אבו־רביע, יצחק נטש! ר

 באישון/ דירתם את ילדים וששת ״אשתו1
הס מקום, בקרבת ריקה לדירה עברו לילה,
 מדירתם לברוח נאלצו כי בבוקר בירו
בה. הופיע ששד אחרי

בהמתו נפש צריק יודע
 להי־ איכר סירב בריטניה, גרינוויץ', ף*

שמע  לסרס החקלאות, משרד להוראות *״
 הסירוס אחרי כי טען שברשותו, הפר את

עצובים. הפר של חייו יהיו

מרחבית דרישה
ת1*י1וויוו1—0^1  רכבת־ישראל ״הנהלת העניקה חיפה,

 כרטיס הגרמני הרכבות משרד **לפקיד
 נהריה, — ירושלים בקו חופשי נסיעה
 להעניק לבקשתו להיענות יכלה שלא אחרי

עזה. — חיפה בקו דומה כרטיס לו

אחד:אפס
 המקו־ הכדורגל קבוצת התלוננה לוד, ף!*

ת, הכדו גנבו״ממיגרש אלמונים כי *״מי
אחד'השערים. את שלה רגל

עצמך5 זאת עשה
י11111^■—י< 911* 11י

 שורה התעבורה שופט זיבה ירושלים, ף*
 חמורות, תנועה בעבירות נאשמים של—1

 המשטרתיים הדוחו״ת כי שהתברר אחרי
 הפרופסור של תלונתו סמך על הוגשו נגדם
אישי. כתחביב זאת שעשה ורבלובסקי, צבי

והטבע ההרגל .
 מפא״י נציג פתח יוגוסלביה, דוברניק, ף*

 את בהביעו !אומו את בוזדידת־השלום —1
 לפני האולם את עזבו שהערבים על צערו

 הנציגים כי באיחור נוכח כמנהגם, נאומו׳
במקומותיהם. יושבים נשארו הערביים

וידיד* (משמאל) הגדול פשנל
פש!״ היי — ברט! ,/היי

אנשים
אזינים מ ו ה נ ד ע ת ה

 אר־ הבטחון, משרד של הכללי המנהל
 לשחקן מפתיע דמיון דומה כן־נתן, תור

 זה דמיון יורגנס. קורד הגרמני הקולנוע
 בלתי- במצבים פעם לא בן־נתן את העמיד
 בארצות הטיפש־עשרה כשבנות ביחוד נוחים,

חתי קבלת לשם אחריו רודפות היו אירופה
 בן־ התנסה לאחרונה השחקן. של מתו
 נכנס בפאריס בהיותו חדשה. בחוויה נתן

 לקראתו קפצה הזבנית גברים. בגדי לחנות
 שההזמנה לו הודיעה גדולה, בהתלהבות

 הניחה כדי־כך ותוך כבר מוכנה שהזמין
 משי כותנות שש שהכילה חבילה בידו

 טענותיו כל מונוגרמים. רקומים היו עליהן
ה את מעולם הזמין לא כי בן־נתן של

 החבילה עם כשניגש רק הועילו. לא כותנות
 הכותנות — הטעות התבררה החנות, למנהל

 חזר כאשר . . . יורגנם לקורד מיועדות היו
 אהרון בהסתדרות, המיקצועי האיגוד ראש

שהת ׳הבינלאומית העבודה מוועידת בקר,
 להכריז דבר מיהר בג׳נבה, השנה קיימה

 ארגון של המנהל הוועד כחבר ניבחר בקר כי
 היומית העתונות שאר הבינלאומי. העבודה
 כאשר החולף, בשבוע הידיעה. את העתיקה

 ארגון של הרשמי העתון לישראל הגיע
 לא בקר כי התברר הבינלאומי, העבודה

המנ הוועד של הנבחרים 40 עם כלל נמנה
 ממלאי־ כאחד ניבחר הוא הארגון. של הל

 בוועד העובדים נציגי עשרת של המקום
 נשיא של דמותו על מיוחדת ..:,־-בכתבה

 שהופיע אל־נאצר, עבד ג׳מאד מצרים,
 צויין טיימס, הניו־יורק האמריקאי ביומון

ש ,42ה־ בן מצרים שנשיא גם השאר בין
 גופני במגנטיזם ״מחונן מטר, 1.85 גובהו
 הופעתו,״ בשעת חשמלי כהלם כמעט שהוא

 ולעיתים נשים שעשרות נדיר זה ״אין וכי
הופעתו.״ בשעת מתעלפים גברים, גם

★ ★ ★
ם עוק ב ז י ל א פוד־בר ל

 יוסה לזמר השבוע היו חריפות תלונות
 כ״ץ. מאנה הצייר ידידו נגד גוראנד

 בבית־ לבדי יושב ״כשאני גולאנד: טען
 בקושי לי אומר הוא עובר,. וכ״ץ קפה

 יפה נערה בחברת. יושב כשאני אך שלום.
לקרא קופץ ביותר, הטוב ידידי הופך הוא
 ותוך קולני בשלום ומברכני צעיר כנער תי

 בת־לוויתי את להזמין מהסם אינו כך כדי
 הצייר הוא כי ידעתי כה עד שלו. לסטודיו
 גם שהוא אך בימינו, ביותר הגדול היהודי
 בימינו ביותר הגדולה החוצפה בעל היהודי

 כ״ץ מאנה נראה לאחרונה • . . ידעתי״ לא
 בתל־אביב דיזנגוף ברחוב מטייל כשהוא

 על- כשנשאל סהר. יחזקאל של בחברתו
ב להופיע מתבייש הוא אין אם ידיד ידי

 כ״ץ: השיב בעדות־שקר נאשם של חברתו
 חוסר־הבנה . . . משקרי!״ לא מאתנו ״ומי

 מועדון תזמורת השבוע גילתה מדהים
 למועדון נכנס כאשר החיפאי. התיאטרון

 התזמורת ניגנה מילוא, יוסף הבמאי
 אופרה מתוך סכינאי מקי מנגינת את לכבודו
 בהבימה. שנכשלה בביומו ההצגה בגרוש,
 מחאה לאות המקום את עזב התרתח, מילוא

מרץ חנה השחקנית חזרה כאשר . . .

הח כי ידעה לא בסקנדינביה, מחופשתה
 את חייגה כאשר הטלפון. מספרי את ליפו

 תשובה ובמקום ידין יוסף של מספרו
הוח המספר כי המודיע התקליט את שמעה

לקבל וביקשה למודיעין חנה חייגה לף,
 ״מה ידין. יוסף של החדש מספרו את

ידין ״יוסף הטלפונאית אמרה איתך?!״
 לה כשר,סבירה במוסקבה.״ עכשיו נמצא
 יוסף של מספרו את רוצה היא כי חנה
 גילתה ידין, יגאל של זה את ולא ידין

יותר: גדולה התמצאות המודיעין פקידת
 את פורת אורנה עם ביחד ששר זה ״אה,

. . . לרומא?״ מובילות הן הדרכים כל
 פלוטקין גרשון הבמאי של 16ה־ בן בנו

 גם לקח עמו יחד חצור. לקיבוץ הצטרף
 כעבור נור. — גרשון של ד,בולדוג כלב את

 חזרה הכלב את פלוטקין קיבל מספר ימים
 בשביל לא זה קיבוץ ״חיי פתק: בצירוף
 הסרט של הצגת־הבכורה אחרי . . . כלב!״
נראה השבוע, שנתקיימה לוהטים חולות

ב בסרט המשתתף נאמן, הילל השחקן
עתונאי אליו ניגש חדישה. כהה חליפה

הילל?״ עכשיו, מרגיש אתה ״איך וחקר:
 ״אולי :הילל אותו שאל ממצד, כתשובה

 אחר שחקן . . . לירות?״ עשר להלוות לך יש
 אברהם היה הבכורה בהצגת נוכח שהיה

 חמש ששהה ישראלי אייזנברג, (.״מישר,״)
 לעסוק כדי לארץ עתה חזר בגרמניה, שנים

 בקרית־ בתי־קולנוע ובהנהלת סרטים בהפצת
 את בסרט הממלא אייזנברג׳ גילה חיים•

 לו הודבק כיצד צאדק, הנבל של תפקידו
 הגרמני בסרט הופיע הוא מישקה: הכינוי

הגר היצרנים בארץ. שהוצג פוליקושקה
לגבי אוטנטית אווירה ליצור רצו מניים

 שם לו הדביקו הסרט, של הרוסי הנושא
 אייזד אברהם של נוסף סיפור . . . רוסי.
אלי■ הידועה הקולנוע לשחקנית נוגע ברג

 עמה יחד אייזנברג כשהופיע פולכר. זבט
 הבמאי, על השחקנית רגזה הסרטים, באחד

 לומר כיצד אותה ללמד ממישה ביקשה
 בביטוי צעקה אחר־כך לי!״ ״שק בעברית

 במיקרה שהיה הבמאי, הבמאי. לעבר זה
 של בדמיון מיד הבחין אידיש, וידע יהודי
 פיענח באידיש, המקביל לביטוי זה ביטוי

 פירוש את השחקנית של מזלה לרוע מיד
בפיה. אשר מימרת־הכנף

★ ★ ★

נשי□ עשקי
 לאחרונה נוכח. ישראלי היות בכדאיות

 יוסי אל־על ודייל לשעבר הקאמרי שחקן
המז בברלין האחרון ביקורו בעת גרכר,

 שם בלונדון, עתה המתגורר יוסי, רחית.
 את שיקבעו מבחני־הבד לתוצאות מתין הוא

 של בהשתתפותה קליאופטרה בסרט הופעתו
 ספרים לחנות נכנס טיילור, אליזכט

 ספר של למחירו והתעניין המזרחית בברלין
 של מחירו לו נמסר כאשר בספורט. העוסק
 אולם מצטער, הוא כי יוסי הצהיר הספר

 שאלה הזבנית הדרוש. הסכום ברשותו אין
 ישראלי, שהוא לה וכשר,תברר ללאומיותו,
 מתנת ״זוהי במתנה: הספר את הגישה-לו

 . . . הסבירה לישראל,״ שלנו בית־המסחר
 מן טיילור, אליזבט את כבר מזכירים אם

 ספור־ הפולני הספורט עתון כי לציין הראוי
מיו מישאל על האחרון בגליונו מוסר טוביץ

ב שנוכחו הספורט עתונאי בין שנערך חד
 אל הופנתה השאלה רומא. אולימפיאדת

 המרהיב המראה היד, מה היתה: העתונאים
 השיבו העתונאים רוב באולימפיאדה? ביותר

 נתגלה המלהיב המראה התשובה: אותה את
 האולימפיאדה. של הפתיחה בטקס לעיניהם

 אליזבס הופיעה בו הענק המחשוף זה היה
 אברהם . . . במקום שנוכחה טיילור

 ירוק בצל מנהל דשא, הגדול") (״פשנל
 ונוכח בעולם מסיור לישראל שחזר לשעבר,

 בעת סייר לנהל, תיאטרון עוד לו אין כי
 ההסרטה באולפני בארצות־הברית היותו

ב סרט בהסרטת שנוכח בעת בהוליבוד.
 ושדי לאנקסטר ברט של השתתפותם
 ואף לאנקסטר עם פשנל שוחח וינטרס,

 אינם התמונה את שראו ידידיו עמו. הצטלם
 שיחתו תוכן היה מה אותו לשאול חדלים

 על פנשל משיב הידוע. הסרטים כוכב עם
 הי הבא: הדיאלוג את ״ניהלנו זו: שאלה

 / חדש! אין / נשמע? מה / פש הי / ברט
 — ביבר את חשש/תראה אין כאן?/ תשאר
 והעתו־ האופנה ציירת . . . ד״ש״ לו תמסור

כש לאחרונה נראית מטמור קטי נאית
 עם בבתי־קפה סוערות ישיבות מנהלת היא
 צחוק זה ואין פילץ. אריה העסקים איש
 לשותפות, עמו לד,כנס מתכוננת קטי —

 לבגדי בית־אופנד, בתו עם יחד לפתוח
 מכבי לכדורגלן שנודע שעה . . . נשים

 הוא כי אהרונסקין, אמנון תל-אביב
 היוצאת הישראלית הכדורגל לנבחרת צורף

 כשפניו בגילוח, עסוק אמנון היה לסיאול,
 אמנון קפץ שימחה מרוב מסובנות. עדיין

 את ליכלך נישקם, לניבחרת׳ חבריו על
 לקפוץ רשות ביקש כאשר בסבון. כולם

המש הבשורה את בבית ולהודיע הביתה
 ה־ ״מה גלזר; שייע לעברו הפליט מחת,

 שהרווחת תחשוב עוד שלך אמא שימחה?!
בפיס!״ לירות אלף שלושים

לאנקסטר. ברט הקולנוע שחקן *

השבוט <ןי1ס9
י

ס <• ח נ ץ, פי כ  ! מפא״י מזכיר של לברכתו בתשובה ההסתדרות׳ מזכיר ל
 | החלה כבר ״ד,שימחה :התפטרותו פרשת של המחודש לבירור בקשר אלמוגי יוסף

בתוכנו!״ לשרור
| לוהטים: חולות על נוסף במאמר־התקפה אלתלמן, נתן המשורר 9־

 ! חולות כמו שמעשה־אלימות כדי ציבורית ואדישות קהות של רבה מידה ״דרושה
פה.״ פוצה באין כאן ייעשה לוהטים

 ! אנשי ״אם לבון: לפרשת בקשר החרות, תנועת מנהיג בגין, מנחם 9
 | נגד רקמו אשר את לרקום מסויימת, שלטונית תכלית למען יכולים, מפא״י
 ! או שילטונם הצלת למען לעשות מסוגלים היו ודומיהם הם מה למפלגה, חברם

שונאי־נפשם?!״ יריבים נגד הארכתו,
 : וקנדי ניכסון כי ״נראה באו״ם: ערב־הסעודית נציג שוקיירי, אחמד 9׳

ישראל.״ במדינת אלא בארצות־הברית לא הנשיאות כס על נאבקים
ר 9 ״  | מדוע בהסבירו המדינה, מנגנון של הראשי הרופא סכר, עמירם ד

 ! מברך באמת שחולה ״מי המדינה: לשרות יעילים וחולי־קצרת גידמים שחפנים,
| והד,ע־ ההתחלות לעבודה. לצאת מסוגל שהוא על ברוך־הוא הקדוש את יום יום

 ! ובין המנגנון של ביותר הקשות המכות אחת הן מדומות מחלות בשל דרות
אפסיות.״ הן אלה תופעות באמת, החולים

 ! ארצות־ ״כאשר בריודהמועצות: ממשלת ראש כרושצ׳וב, יטה נייק 9
 | לה שיש מכובדת בתולה אותה את מזכירה היא האימפריאליזם את מוקיעה הברית

בביתה.״ ממזרים תריסר כבר
 ! לראש ששיגר במיכתב גאנה, ממשלת ראש נר]רומה, אנקוואמה 9

 | ורק אך בוטחים ״אנו עתה: ושפורסם לומומבה, פטריס לשעבר, קונגו ממשלת
ימתים!״ באימפריאליסטים
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